Maickel Dijkstra
1. Vertel iets over jezelf wat je collega’s bij de SZO nog niet weten.
Door het wekelijks trainen weten ze natuurlijk al veel. Dat ik schipper op de reddingboot van de KNRM Lelystad
ben zal dus voor vele niet nieuw zijn. Dat ik 1 van een eeneiige tweeling ben zal voor vele minder bekend zijn.
Mocht je mij een keer (denken) te treffen en je wordt vreemd aangekeken, dan heb je waarschijnlijk mijn
tweelingbroer getroffen.
2. Waarom ben je begonnen met scheidsrechteren?
Op voetbalgebied heb ik het nooit verder geschopt dan de F-jes. Ik was dusdanig goed dat toen ik een vriendje
meenam deze mijn plek in het team mocht overnemen. Hierna ben ik de muziek in gegaan, drummen. Toen mijn
jongere broertje begonnen te voetballen (die konden het wel en hebben altijd selectie gevoetbald) ging ik
wekelijks mee. Op een gegeven moment is er door de club, VV Unicum, toen gevraagd of ik af en toe een
wedstrijdje wilde fluiten. En zo is het begonnen. Eerst bij de F-jes en uiteindelijk senioren. Tussendoor een keer de
BOS opleiding gevolgd. Later de overstap naar de KNVB gemaakt. In 2012 door diverse oorzaken gestopt, maar
het kriebelde. In 2015/2016 weer begonnen als assistent scheidsrechter, na de opleiding te hebben gevolgd, en
uiteindelijk op de landelijke C lijst voor assistenten terecht gekomen.
3. Als je één spelregel mocht veranderen, welke zou dat zijn? Buitenspel is cliché.
Als 1ste assistent moet je je ook nog bezig houden met de bank. Althans, dat wordt verwacht, want o wee als die
trainer uit zijn vak komt en je zegt er niet iets van. Dit maakt je focus op het spel houden soms lastiger, terwijl dat
volgens mij veel belangrijker is.
4. Iedereen heeft wel een routine voor de wedstrijd. Wat is de jouwe?
In de kleedkamer proberen je even af te sluiten en de rust en focus voor de wedstrijd vinden. Dus dan geen
telefoon meer ;-)
5. Je mag drie personen (mogen ook historische figuren zijn) uitnodigen voor een diner bij jou thuis.
Wie nodig je uit? En waarom?
Sorry, hier even geen voetballers of voetbal gerelateerde personen:
1) Natuurlijk mijn vrouw die mij altijd heeft gesteund en laten gaan. Ook toen de kinderen er waren (op dat
moment nog geen week oud).
2) Een vriend uit Wit-Rusland, het is te lang geleden dat we elkaar gezien hebben.
3) De minister president. Ik ben erg benieuwd wat er dan allemaal op tafel komt en of het gesprek informeel kan
verlopen.

Welk lid nomineer je om als volgende deze vragen te beantwoorden? Ik nomineer: Siem de Jager

